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Introdução
A agricultura familiar representa setor estratégico,
principalmente na questão da segurança alimentar¹ (FAO). Contudo, no Brasil este setor ainda
enfrenta problemas, entre os quais destaca-se o
acesso e uso de dados, o que gerou defasagem
em sua inserção na sociedade da informação, em
parte devido a falta de suporte financeiro e dificuldades de acesso a recursos educacionais² (Castells, 1999; Werthein, 2000, apud Moreira et. al.,
2013). O portal do projeto Competências Digitais
para a Agricultura Familiar (CoDAF) tem como
objetivo disseminar informações relevantes sobre
e para agricultores familiares³, podendo assim
servir como um ponto de acesso para dados e informações disponíveis em outros sítios.

Objetivos
Esta pesquisa tem como objetivo a identificação
de fontes de dados sobre agricultura familiar disponíveis em sítios governamentais brasileiros vinculados a instituições federais a fim de formar um
referencial de acesso a estas fontes de dados.

Material e Métodos
Esta pesquisa é de carácter qualitativo, de método
exploratório. Para a identificação das fontes de
dados utilizou-se a pesquisa através da ferramenta
de busca Google* com os termos “dados da
agricultura familiar”, “Dados da agricultura familiar
no Brasil”, “Crédito rural para a agricultura familiar”,
“Ministério do Desenvolvimento Agrário”, “Banco
Central do Brasil”, “IBGE”, “instituto iea” e “Data
Social 2.0”; sendo que tais termos foram utilizados
objetivando alcançar o maior número de fontes de
dados
disponíveis.
Acessou-se
os
sitios
recuperados e foi elaborado um descritivo
estruturado de cada um dos conjuntos de dados
encontrados e selecionados.

Resultados e Discussão
Foram selecionados 10 conjuntos de dados
distribuídos em 7 sítios governamentais. Em 5 dos
10 conjuntos de dados o público-alvo é definido
como o público geral, e em outros 5 conjuntos de
dados, a sociedade. Entre os que atendem o
*Google é uma marca registrada de Google Inc.
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público geral, 3 se propõem também a atender as
esferas governamentais. Foi criada uma planilha
eletrônica na ferramenta Google* Drive para a
formação de um ponto referencial de acesso que
concentre informações sobre estas fontes de
dados. Devido à generalidade do público
pretendido pelas fontes de dados, usou-se um
critério de relevância dos dados para organizar os
conjuntos de dados em públicos distintos:
“Agricultor”, “Consumidor” e “Pesquisador”.
A
planilha foi criada baseando-se na fase
“recuperação” do ciclo de vida dos dados proposto
por Sant'Ana (2013), por envolver a consulta e a
visualização do dado por parte do usuário⁴ e está
disponível no portal do projeto CoDAF pelo
endereço
http://codaf.tupa.unesp.br/images/fontes/AF_Fonte
s_de_Dados.xls

Conclusões
Estando estes conjuntos de dados armazenados
em 7 sítios diferentes, destaca-se a importância
de um ponto de referência capaz de reunir de
caminhos de acesso de acordo com sua
finalidade, auxiliando assim a produção de novos
estudos. A planilha disponibilizada no portal do
projeto CoDAF propõe-se a atender esta
necessidade. Destaca-se, ainda, a necessiade
de elaboração de fontes de dados com públicosalvo mais específicos, como o próprio agricultor
familiar, propiciando uma recuperação mais
eficiente ao atentar para as especificidades deste
público em especial.
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